
बेलका नगरपाललका 

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७७ 

२०७७ सालको कार्यववलि नं. ..... 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन लमलतिः २०७७। १० । २९ 

प्रस्तावना  

आलथयक सामाजिक सूचकका आिारमा कमिोर देजिएका घरपररवार तथा व्र्जिहरुको जशक्षा, स्वास््र्, रोिगारी, 
आर्आियनको अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम मार्य त िीवनस्तरमा सिुार गरी गररवी लनवारण गने उद्देश्र्ले 
सरकारी वा गैह्रसरकारी संघ संस्था वा लनिी क्षेत्र र नगरपाललका वीच अल्पकालीन वा दीघयकालीन र्ोिनाहरु संचालन 
गनय बेलका नगरपाललकाले स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ ले ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी स्थानीर् 
सरकार सञ्चालन ऐनको दर्ा २५ र २६ लाई कार्ायन्वर्न गनय र्ो कार्यववलि तर्ार गरी लागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

                                सजक्षप्त नाम, प्रारम्भ र पररभाषा 

 

१. र्स कार्यववलिको नाम बेलका नगरपाललका साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन कार्यववलि,  २०७७ रहेको 
छ । 

२. र्ो कार्यववलि नगर सभाबाट स्वीकृत भएपलछ प्रारम्भ हनुेछ । 

३. पररभाषािः ववषर् वा प्रसङ्गले अन्र् अथय नलागेमा र्स कार्यववलिमा  

क) “कार्यववलि” भन्नाले बेलका नगरपाललका साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७७ 
लाई सम्झन ुपदयछ । 

ि) “कार्यक्रम” भन्नाले साझेदारी कार्यक्रमलाई सम्झन ुपदयछ । 

ग) “नगरपाललका ” भन्नाले बेलका नगरपाललका सम्झन ुपदयछ । 

घ) “कार्ायलर् ” भन्नाले बेलका नगरपाललका, नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्लाई सम्झन ुपदयछ । 

ङ) “साझेदारी” भन्नाले स्थानीर् तह, गैह्रसरकारी संघसंस्था, सामदुावर्क संघसंस्था,  दात ृ लनकार्, सहकारी, लनिी 
क्षेत्र, उपभोिा सलमलत आदद समेतसँग संर्िु लगानीमा गररने काम वा र्ोिनालाई सम्झन ुपदयछ ।  

च) “कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा अनगुमन सलमलत” भन्नाले नगरपाललका प्रमिुको अध्र्क्षतामा गदित दर्ा १२ 
बमोजिमको सलमलतलाई सम्झन ुपदयछ । 



छ) “प्राववलिक सलमलत” भन्नाले नगरपाललका साझेदारी कार्यक्रमको लालग पेस गररएको  प्रस्ताव छनौट गनय गदित 
दर्ा १४ बमोजिमको सलमलतलाई सम्झन ुपदयछ । 

ि) “कार्यक्रम सम्पकय  व्र्जि” भन्नाले नगरपाललकाको तर्य वाट साझेदारी कार्यक्रममा सहजिकरण गनय तोवकएको 
कमयचारीलाई सम्झन ुपदयछ । 

झ) “गैह्रसरकारी संस्था” भन्नाले राविर् तथा अन्तराविर् गैह्रसरकारी संस्थालाई सम्झन ुपदयछ । 

ञ) “ऐन” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद २ 

साझेदारी कार्यक्रमका क्षेत्र 

४. साझेदारी कार्यक्रम संचालन हनुे क्षेत्र देहार्अनसुार हनुेछनिः 

क) जशक्षा  

ि) स्वास््र्  

ग) कृवष  

घ) पश ुपन्छी ववकास  

ङ) भौलतक पवुायिार 

च) ववपद् व्र्वस्थापन तथा िलवार् ुपररवतयन 

छ) िानेपानी तथा सरसर्ाई 

ि) रोिगारी तथा स्वरोिगार सिृना 

झ) सामाजिक संरक्षण, पनुिःस्थापना र सचेतना 

ञ) वन तथा वातावरण संरक्षण 

ट) संस्थागत ववकास तथा सशुासन 

ि) सहकारी संस्थाहरुको सवलीकरण 

ड) स्थानीर् उत्पादनको बिारीकरण 

ढ) अन्र् 

 

 



पररच्छेद ३ 

कार्यक्रमको संचालन 

 

५. कार्यक्रम छनौटिः  

क) साझेदारी कार्यक्रमको लालग कार्यक्रमको ढाँचा ( एक बवषयर् वा बहबुवषयर्) र नगरपाललका तथा प्रस्तावकले गनुय पने 
न्रू्नतम र्ोगदान सवहतको कार्यक्रम नगरकार्यपाललका ववषर्गत सलमलतहरुवाट लसर्ाररस भई कार्यपाललकाबाट स्वीकृत 
भएका र्ोिना तथा कार्यक्रमहरु नगरसभाबाट अनमुोदन हनु ुपनेछ । 

ि)साझेदारी कार्यक्रम अन्र् स्थानीर् तह/प्रदेश तथा संघीर् सरकार/दात ृ लनकार्/गैह्रसरकारी संघसंस्था/सामदुावर्क 
संघसंस्था÷लनिी क्षेत्र वा उपभोिा सलमलत लगार्त अन्र् लबकास साझेदारहरुसँग लमलेर पलन सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

६. प्रस्तावको ढाँचािः साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गनयका लालग माग गररने प्रस्तावको ढाँचा अनसूुची १ बमोजिम हनुेछ । 

७. साझेदारीको वहस्सािः साझेदारी गनय चाहने स्थानीर् तह/दात ृ लनकार्/गैह्रसरकारी संघसंस्था/सामदुावर्क 
संघसंस्था/सहकारी/लनिी क्षेत्र वा उपभोिा सलमलतले कार्यक्रम तर्य  कम्तीमा २५ प्रलतशत साझेदारी गनुयपनेछ । 

८. सालवसाली वा बहवुषीर् हनुेिः साझेदारी कार्यक्रम नगरसभाको लनणयर् बमोजिम सालबसाली वा बहवुषीर् हनुेछ । तर 
कार्यक्रमको वावषयक उपलब्िीको आिारमा अको वषयको कार्यक्रम थप गने वा नगने लनणयर् नगरसभाले गनेछ । 

९.बिेट व्र्वस्थािः साझेदारी कार्यक्रमको लालग साझेदारहरुले अलनवार्य रुपमा सम्झौता बमोजिमको बिेटको व्र्वस्था 
गनुयपनेछ । 

१०.कार्ायन्वर्नको जिम्मेवारीिः साझेदारी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको जिम्मेवारी कस्को हनुे भन्ने लनणयर् सम्झौतामा लनिायरण 
भए बमोजिम हनुेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

प्रस्ताव छनौटका मापदण्ड 

११. साझेदारी कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौटका मापदण्ड देहार्बमोजिम हनुेछन – 

क) साझेदारी कार्यक्रमको लालग प्रस्ताव पेश गने संस्थाको दताय, नवीकरण, करचिुा, ववगत तीन वषयको लेिापरीक्षण 
प्रलतवेदन, कार्ायनभुव पत्र, समाि कल्र्ाण पररषद्मा आवद्ध भएको पत्र (आवद्ध हनु ु पनेहरुको हकमा), वविान 
(वविान हनुेको हकमा) को प्रलतललवप प्रस्तावसाथ पेश गनुय पनेछ ।  

तर र्स प्राविानले स्थानीर् तह, प्रदेश तथा सङ्घीर् सरकारहरुसँग उि कागिात नभए पलन साझेदारी कार्यक्रम 
सञ्चालन गनय बािा परु्ायएको मालनने छैन । 

ि) सम्बजन्ित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वषय काम गरेको अनभुव भएको । 



ग) साझेदारीको लालग आवश्र्क बिेटको स्रोत िलुाएको वा व्र्वस्था गनयसक्ने पर्ायप्त आिार पेश गरेको । 

घ) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनको लालग लक्ष्र्, उद्देश्र् र लजिकल फे्रमवकय  (Project Logical 
Framework) सवहतको प्रस्ताव पेश गरेको तथा लक्ष्र् र उद्देश्र् हाँलसल गनय सक्ने स्पट क वक्रर्ाकलाप तर् 
गरेको हनु ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

व्र्वस्थापन 

१२.साझेदारी कार्यक्रम संचालन, व्र्वस्थापन, अनगुमन र सहिीकरणका लालग देहार् बमोजिमको नगरपाललका स्तरीर् 
कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा अनगुमन सलमलत रहनेछिः  

क) नगर प्रमिु – अध्र्क्ष 

ि) उप प्रमिु – सदस्र् 

ग) प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत – सदस्र् 

घ) कार्यक्रम संचालन भएका वडाका वडा अध्र्क्षहरु – सदस्र् 

ङ) साझेदार संस्थाले तोकेका संस्थाका प्रलतलनलि २ िना – सदस्र् 

च) सम्बजन्ित ववषर्गत शािा प्रमिु – सदस्र् सजचव  

झ) सलमलतले आवस्र्कता अनसुारका पदालिकारी, कमयचारी,व्र्जि थप आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

१३. कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार देहार्बमोजिम हनुेछ– 

क) कार्यक्रम सञ्चालनको ववलि र रुपरेिा नगरसभाले लनिायरण गरे बमोजिम कार्ायन्वर्न भए नभएको अनगुमन 
गने । 

ि) कार्यक्रमको अनगुमन, मूल्र्ांकन र लनर्लमत समीक्षा गने । 

ग) कार्यक्रम मूल्र्ांकन तथा प्रगलतको आिारमा भिुानीको लालग काम सम्पन्न भएको लमलतले सामान्र्तर्ा ७ 
ददन लभत्रमा लसर्ाररस गने । 

घ) कार्यक्रम सञ्चालनको लालग आवश्र्क व्र्वस्थापकीर् काम एवं समन्वर् र सहिीकरण गने । 

ङ) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्िी अन्र् आवश्र्क लनणयर्हरु गने । 

 

 

 



 

पररच्छेद ६ 

प्राववलिक सलमलत 

१४. साझेदारी कार्यक्रमको लालग पेश गररएका प्रस्तावहरुको मूल्र्ांकन गरी छनौटको लसर्ाररस गनय देहार्बमोजिमको 
साझेदारी कार्यक्रम प्रस्ताव छनौट प्राववलिक सलमलत गिन गररने छिः 

क) प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत वा लनिले तोकेको अलिकृत – संर्ोिक 

ि) र्ोिना शािा प्रमिु – सदस्र् 

ग) आलथयक प्रशासन शािा प्रमिु – सदस्र् 

घ) प्राववलिक शािा प्रमिु – सदस्र् 

ङ) संवजन्ित शािाको प्रमिु – सदस्र् सजचव 

 सलमलतले आवस्र्कता अनसुार पदालिकारी तथा तथा कमयचारीहरुलाईय आमन्त्रण गनय सक्नछे । 

१५.काम कतयव्र् र अलिकारिः प्रस्ताव छनौट प्राववलिक सलमलतले साबयिलनक िररद ऐन लनर्मावली तथा नगर 
कार्यपाललकावाट लनिायररत मापदण्डको आिारमा प्रस्ताव छनौट गरी कार्यपाललकामा पेश गनेछ । 

पररच्छेद ७ 

सम्पकय  व्र्िी तथा काम कतयव्र् व्र्वस्था 

१६) सम्पकय  व्र्िीको व्र्वस्थािः प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृतले साझेदारी कार्यक्रम हेने सम्वजन्ित शािा प्रमिुलाई देहार्का 
काम कतयव्र् र अलिाकार सवहत  सम्पकय  व्र्जि तोक्नेछ । सम्पकय  व्र्जिको काम कतयव्र् र अलिकारिः– 

१) साझेदार सस्थाले टोल र वस्तीवाट साझेदारी कार्यक्रम छनौट, कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन कार्यमा सहर्ोग गने । 

२) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, व्र्वस्थापन, अनगुमन र सहजिकरण कार्यक्रमको नगर स्तरीर् कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा 
अनगुमन सलमलत र प्राववलिक सलमलत को सदस्र् सजचव भै काम गने । 

३) साझेदार सस्थाले सम्पन्न गरेका कार्यक्रमको काम सवकनसाथ अनगुमन गराउने व्र्वस्थासवहत भिुानीका लालग 
कार्यपाललकामा लसर्ाररस गने व्र्वस्था लमलाउने । 

४) कार्यक्रम सञ्चालनका जशलजशलामा वववाद आएमा समािानका लालग सझुावसवहत व्र्वस्थापन तथा अनगुमन सलमलत 
समक्ष प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

५) चौमालसक रुपमा साझेदारी कार्यक्रमको प्रगलत सलमक्षा गराउने । 

६) नगरपाललका वा नगरकार्ायपाललकाले ददएका थप जिम्मेवारी लनवायह गने । 

 



 

पररच्छेद ८ 

सम्झौता, भिुानी, अनगुमन तथा मूल्र्ांकन 

१७) सम्झौतािः साझेदारी कार्यक्रमको सम्झौता प्रस्ताव छनौट प्राववलिक सलमलतको लसर्ाररसमा कार्यपाललकाको लनणयर् 
बमोजिम १५ ददनलभत्र प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृतले अनसूुची २ बमोजिमको ढाँचामा गनेछ । 

१८) भिुानीिः साझेदारी कार्यक्रमको भिुानी देहार्बमोजिम हनुेछ –  

क.सम्झौता भए पश्चात  कार्ायन्वर्न गने जिम्मेवारी पाएको संस्थाले सामान्र्तर्ा १५ ददन लभत्र कार्यक्रम सञ्चालन 
गनय शरुु गनुय पनेछ । कामको प्रकृलत अनसुार काम सम्पन्न भएको प्रलतवेदन र आवश्र्क पने सम्पूणय ववल,भरपाई 
तथा कागिात प्राप्त भएपलछ सामान्र्तर्ा ७ ददन लभत्र कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा अनगुमन सलमलतको लसर्ाररस 
बमोजिम भिुानी गनेछ ।  

ि.साझेदारी कार्यक्रम बहवुषीर् भएमा अको वषयको चौमालसक कार्यववभािन अनसुारको सम्झौता अनसुारको 
तोवकएका वक्रर्ाकलापहरु सम्पन्न भएपलछ प्रगलत प्रलतवेदन, लबल, भरपाइका आिारमा अनसूुजच १७ (क) अनसुार 
भिुानी उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

१९) अनगुमन तथा मूल्र्ांकनिः साझेदारी कार्यक्रमको अनगुमन तथा मूल्र्ांकन देहार्बमोजिम हनुेछ – 

क) प्राववलिक सलमलतले कार्यक्रम सम्पन्न भएको िानकारी पश्चात सामान्र्तर्ा ७ ददन लभत्र अनगुमन तथा 
मूल्र्ांकन गनेछ । 

ि) कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा अनगुमन सलमलतले आवश्र्कता अनसुार अनगुमन तथा मूल्र्ांकन गनेछ । 

ग) कार्यक्रमको अजन्तम भिुानी हनु ु अजघ नगरपाललका स्तरीर् अनगुमन तथा मूल्र्ांकन सलमलतले साझेदारी 
कार्यक्रमको अनगुमन मूल्र्ांकन गनेछ । सो सलमलतको लसर्ाररसमा अजन्तम भिुानी ददइनेछ ।  

घ) साझेदार संस्थाहरुको प्रशासनीक िचयहरु सम्वजन्ित संस्थाले व्र्वस्था गनुय पनेछ । 

ङ) कार्यक्रम सञ्चालन गदाय कुनै पेश्की वा अलिम भिुानी ददइने छैन । 

 

पररच्छेद ९ 

ववववि 

२०) साझेदार संस्था बेलका नगरपाललकाको कार्यक्रम सहर्ोग इकाईमा अलनवार्य दताय हनुपुनेछ । बहवुषीर् कार्यक्रमको 
हकमा हरेक वषय नववकरण हनुपुनेछ ।  

 

२१) प्रलतवेदनिः साझेदारी कार्यक्रमको प्रगलत प्रलतवेदन अनसूुची ३ बमोजिम ढाँचामा पेश गनुयपनेछ । 

२२) लेिापरीक्षणिः कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात  कार्यक्रमको लेिापरीक्षण प्रचललत कानून बमोजिम नगरपाललकाले गनेछ ।  



२३) िचयमा बन्देििः साझेदार पक्षहरुले सम्झौतामा उल्लेजित शीषयकहरु बाहेक अन्र् क्षेत्रमा िचय गनय पाइने छैन । 

२४) प्रशंसा तथा सम्मानको व्र्वस्थािः बेलका नगरपाललकाको मूल्र्ाङ्कनमा राम्रो सहर्ोग गने साझेदारलाई उजचत सम्मान 
गररनेछ । 

२५) कसरु र सिार्िः  

क) साझेदारी कार्यक्रमको सम्झौता बमोजिमका कार्यक्रमहरुलाई आजम्सक वा पूणय रुपमा लनरन्तर गनय नसवकन े
िहर नगरपाललकाले गरेमा सम्वजन्ित पक्षलाई उि कार्यक्रमहरुको सम्झौता भंग गनय पने कारण िलुाई ३ 
मवहनाको अलिम िानकारी सवहत आजम्सक वा पूणय रुपमा कार्यक्रम भंग गनय सक्नेछ । साथै साझेदारको तर्य वाट 
पलन सम्झौता बमोजिमका कार्यक्रमहरुको लनरन्तरता गनय नसवकने अवस्था आएमा कारण सवहत ३ मवहना अगाडी 
िानकारी ददई सम्झौता भंग गनय सक्नेछ ।  

ि) कार्यक्रमको सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा, समर्मा काम परुा नगरेमा वा गणुस्तरहीन काम गरेमा  
मूल्र्ांकनका आिारमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने जिम्मेवारी पाएको पक्षसंग सम्झौता भंग गने वा कार्य प्रकृलतको 
आिारमा प्रचललत कानून बमोजिम कार्यवावह गराइनेछ । 

२६) पारदजशयतािः साझेदारी कार्यक्रमको आम्दानी िचय लनर्लमत रुपमा सावयिलनक गनुयपनेछ । कार्यक्रम छनौट, अनगुमन 
तथा मूल्र्ांकन र कार्ायन्वर्न गदाय िनसहभालगतामूलक ववलिको अवलम्वन गररनेछ ।  

२७) उत्तरदावर्त्विः कार्यक्रम सञ्चालनको उत्तरदावर्त्व सबै साझेदारहरुले समान रुपमा वहन गनुय पनेछ । 

२८) कमयचारी सम्वजन्ि व्र्वस्थािः साझेदार संस्थाले नगरपाललकासंग समन्वर् गरी कमयचारी व्र्वस्थापन गनय सक्नेछ ।  

२९) बािा अडकाउ रु्काउ र व्र्ख्र्ा गनय सक्नेिः नगरपाललकाले र्स कार्यववलिमा थपघट, हेररे्र, संशोिन, व्र्ाख्र्ा वा 
बािाअड्काउ रु्काउन सक्नेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुचीहरु 

अनसूुची १ 

कार्यक्रम प्रस्तावको ढाँचा 
भाग १. प्राववलिक प्रस्तावना 
१. पररर्ोिनाको नाम 

२. पषृ्ठभलूम (प्रस्तावको सारसंक्षेप, वतयमान अवस्था, आवश्र्कता र औजचत्र्) 
३. प्रस्ताववत कार्यक्षेत्र र लाभाजन्वत पररवार 

४. पररर्ोिनाको लक्ष्र् र उद्देश्र् 

५. अपेजक्षत उपलब्िी र प्रभाव (अल्पकाललन र दीघयकाललन) 
६. पररर्ोिनामा लागत सहभालगता कार्ायन्वर्न ववलि 

७. पररर्ोिनाका कृर्ाकलापहरु 

८. पररर्ोिना व्र्वस्थापन 

 व्र्वस्थापन संरचना 
o संस्थागत सहकार्य (अनसूुचीमा संस्थागत वववरण र काननुी दस्तावेिहरु पलन राख्न)े 
o प्रमिु लनवेदक र सहार्क लनवेदकको नाम (र्दद भएमा) र जिम्मेवारी बाँडर्ाँड (करार सम्झौता र 

अजख्तर्ारी दवैु पक्षको हस्ताक्षरसवहत अनसूुचीमा राख्न)े 
 पररर्ोिनाको िनशजि र व्र्वस्थापन संरचनाको जचत्र 

 मानवीर् संशािन पररचालन 

 पररर्ोिनाको समर्ावलि 

९.  प्रलतवेदन 

१०. अनगुमन तथा मूल्र्ांकन 

११. पररर्ोिनाको पारदजशयता 
१२. पररर्ोिनाको ददगोपना  

१३. पररर्ोिना हस्तान्तरण 

१४. बिेट (कुल पररर्ोिना लागतमा संस्थाको लगानी प्रलतशत र लगानीका शीषयकहरु मात्र उल्लेि गने) 
 

 

 

भाग २. आलथयक प्रस्तावना 
 पररर्ोिना सञ्चालन िचय (तलव, भत्ता तथा कमयचारी सवुविा, कार्ायलर् सञ्चालन र व्र्वस्थापन, सम्पजत्त िररद, 

मसलन्द, आदद) 
 कार्यक्रम िचय (पररर्ोिना वक्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्न िचय) 
 अन्र् 

 

 



भाग ३. प्राववलिक प्रस्तावना साथ पेश गनुयपने कागिात 

१. संस्थागत वववरण (पषृ्ठभलूम सवहत) । 

२. संस्थाका कार्ायनभुव पत्रहरु । 

३. संस्थाले सहकार्य गरेका दात ृलनकार्हरु । 

४. संस्थाको दताय, नवीकरण, अवद्धता र स्थार्ी लेिा नम्बर । 

५ पलछल्ला २ वषयको लेिापरीक्षण प्रलतवेदन र करचिुा । 

६. संस्थाका काननुी दस्तावेिहरु (वविान, प्रबन्िपत्र, ववलनर्म, नीलत, लनर्मावली, रणनीलत, आदद) । 

७. लागत साझेदारीको लालग आवश्र्क बिेटको स्रोत िलुाएको वा व्र्वस्था गनयसक्ने पर्ायप्त आिार देजिने कागिात । 

८.सम्र्िु उपक्रम (व्र्ष्लत ख्भलतगचभ) मा प्रस्तावना पेश गने भएमा संस्थाहरुको भलूमका स्पट क िलु्ने कागिात । 

९.प्रस्ताव पेश गने अजख्तर्ार प्राप्त व्र्िीको नागररकताको प्रलतललवप । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची २ 

कार्यक्रम सम्झौताको ढाँचा 
श्री बेलका नगरपाललका (र्सपलछको पवहलो पक्ष मालनने) र ................................(र्स पलछ दोस्रो पक्ष मालनन े
गैरसरकारी संस्था ) को संर्िु साझेदारीमा सञ्चालन गनय लालगएको  .............................................................. 
कार्यक्रम अन्तगयतका स्वीकृत प्रस्तावना वमोजिमका कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनयका लालग तपलसलका सतयहरू समेत पालना 
गने गरी प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्षका बीच तपलसल बमोजिमको सहमलत भई सहकार्यमा कार्य गनय गराउन मन्िरु गदयछौ ।  

 तपलसल  

१. दोस्रो पक्षले प्रस्तावमा उल्लेि भए बमोजिमका कार्यहरू सम्झौता भएको लमलतले १५ ददनलभत्र सरुु गनुयपनेछ ।  

२. पवहलो पक्षले लनर्लमत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्रोतहरू को उपर्ोग, त्र्ाङ्क रेकलडयङ आददको अनगुमन गरी 
कार्यक्रमलाई सर्ल पानय सहिकतायको भलूमका लनवायह गनेछ ।  

३. कार्यक्रम सञ्चालन र प्रवद्धयनको लालग स्थानीर् तह तथा अन्र् सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग स्रोत व्र्वस्थापन एवम  
पररचालनमा दोस्रो पक्षले समन्वर् र सहकार्य गनुय पनेछ । 

४. र्स सम्झौतामा उल्लेि भएका लनर्महरू र्सै बमोजिम र र्समा उल्लेि नभएका लनर्महरू प्रचललत लनर्म काननु 
बमोजिम लागू हनुेछ । 

५. र्स सम्झौता लाई साझेदारीको सैद्धाजन्तक सम्झौता मानी र्सको परुकका रुपमा पररर्ोिनाको ववस्ततृ गलतववलि बिेट 
र अन्र् कुराहरु उल्लेि भएको सम्झौता पत्र तर्ार गरर हस्ताक्षर गरर ललने ददने गररनेछ ।  

६. र्स कार्यक्रम सञ्चालन गनयको लालग मखु्र् आिार नगरपाललकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 
कार्यववलि,२०७७ हनुेछ ।  

७. दवैु पक्षको सहमलतमा आवश्र्कता अनसुार सम्झौताको पनुरावलोकन गनय सवकनेछ ।  

८.कुनै वववाद भएमा र्सै सम्झौतामा समावेश भएका लबषर्हरु र्सै बमोजिम र अन्र् लबषर्हरु करार कानून बमोजिम 
हनुेछ । 

प्रथम पक्ष                                         दोस्रो पक्ष 

बेलका नगरपाललकाको तर्य बाट सवह गनेको           गैरसरकारी संस्थाको तर्य बाट सही गनेको 
दस्तितिः              दस्तितिः 
नामिः        नामिः 
पदिः        पद 

लमलतिः        लमलतिः 
कार्ायलर्को छापिः       संस्थाको छापिः            

साक्षीिः                                           साक्षीिः 
पवहलो पक्षको पक्षको तर्य बाट           दोस्रो पक्षको तर्य बाट  

दस्तितिः        दस्तितिः 
नामिः        नामिः                                                   
पदिः   नगर प्रमिु      पदिः                       

साक्षीिः                                          

दस्तितिः 
नामिः                                               पदिः नगर उप–प्रमिु  लमलतिः 
                              



अनसूुची ३ 

प्रस्तावना आव्हान सम्बजन्ि सूचनाको नमूना 

 

 

बेलका नगरपाललकामा साझेदारीमा कृवष तथा पशपुालन उद्यमजशलता ववकास कार्यक्रम सञ्चालनकालालग प्रस्ताव आव्हान 
सम्वजन्ि सूचना 

प्रथम पटक प्रकाजशत लमलतिः २०७...।  । 

र्स नगरपाललकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गनय बनेको बेलका नगरपाललकाकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा 
व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७७ को अलिनमा रवह कार्यक्रम सञ्चालनका लालग गैरसरकारी संस्थासंग कार्यक्रममा कजम्तमा 
२५ प्रलतशत लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गनुय पने भएकाले जस्वकृत वावषयक कार्यक्रम अन्तगयत र्स नगपाललकाको 
नगरसभाबाट जस्वकृत कार्यववलिमा तोकेका शतय वमोजिम कार्य गनय ईच्छुक बेलका नगरपाललकामा सूजचकृत भएका गैर 
सरकारी संस्थाहरुबाट र्ो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ३० ददन लभत्र तोवकएको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गनय आव्हान 
गररएको छ ।  

प्रस्तावनाको ढाँचा  र अन्र् थप िानकारीका लालग बेलका नगरपाललकाको कार्ायलर्मा सम्पकय  गनय सवकने छ ।  

 

थप िानकारीका लालग सम्पकय िः  

बेलका नगरपाललका, नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, रामपरु,वेब साईटिः  

(www.belakamun@gmail.com) 

belakamun@gmail.com  
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अनसूुची ४ 

प्रगलत प्रलतवेदनको ढाँचा 

 

१ कार्यक्रमको पषृ्ठभलूम 

२ लक्ष्र् र उद्देश्र् 

३ कार्यक्षेत्र 

४ कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा 
५ सम्पन्न वक्रर्ाकलाप 

६ उपलब्िी (भौलतक तथा ववत्तीर्) 
७ सिुारात्मक पक्ष र लसकाई 

८ समस्र्ा तथा सवालहरु 

९ आगामी गलतववलि (संजक्षप्त कार्यर्ोिना सवहत) 
१० लनष्कषय 

 

 

 

 

 

 


